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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية 

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

       ٢٠١٤فرباير / شباط٢١-١٠فيينا، 
  مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     

    يف الفضاء اخلارجي
/ شـباط [...] ، املعقـودة يف     [...] والتقنيـة يف جلـستها       عاودت اللجنة الفرعية العلمية     -١

، َعقْد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي             ٢٠١٤فرباير  
 ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(هاربيسون . برئاسة سام أ

، ٢٠١٥-٢٠١٠دة السنوات للفتـرة      املتعدِّ  خطة عمله  ْيواستذكر الفريق العامل هدفَ     -٢
 مـن املرفـق   ٧الفقـرة   (٢٠١٠اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني، عـام          

 :، ومها)A/AC.105/958الثاين بالوثيقة 

تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف             )أ(  
فري معلومـات عـن التحـديات الـيت تواجههـا الـدول األعـضاء واملنظمـات                 الفضاء اخلارجي، بتو  

احلكومية الدولية، وخصوصاً تلك اليت تفكِّر يف املشاركة يف تطبيقـات ملـصادر القـدرة النوويـة              
 يف الفضاء اخلارجي أو شرعت يف ذلك؛

ــق         )ب(   ــا الفري ــضطلع هب ــال إضــافية حيتمــل أن ي ــة أليِّ أعم ــد املواضــيع التقني حتدي
لعامــل مــن أجــل زيــادة تعزيــز األمــان لــدى اســتحداث واســتخدام تطبيقــات مــصادر القــدرة    ا

ــا      ــا ومساهت ــد أهــداف تلــك األعمــال ونطاقه ــضاء، وحتدي ــة يف الف ــ. النووي ب أيُّ أعمــال وتتطلَّ
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إضافية من هذا القبيل موافقة اللجنـة الفرعيـة، وُيحـَرص لـدى اسـتحداثها علـى إيـالء االعتبـار                     
  .املعاهدات ذات الصلةالواجب للمبادئ و

  :ونظر الفريق العامل، خالل جلساته الرمسية وغري الرمسية، يف ما يلي  -٣
مــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــن حتديــد البنيــان املؤســسي   ورقــة مقدَّ  )أ(  

ــدرة النوويـــة            ــها مـــصدراً للقـ ــل علـــى متنـ ــة فـــضائية حتمـ ــةً خاصـــةً ببعثـ ــذي ُينفِّـــذ تطبيقـ الـ
)A/AC.105/C.1/L.334(؛  

م من اململكة املتحدة بشأن ُنظم وأنشطة وبرامج القـدرة          عرض إيضاحي مقدَّ    )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.1/2014/CRP.19(النووية يف جمال الفضاء يف اململكة املتحدة 

مـة مـن رئـيس الفريـق العامـل عـن اخلطـوات التاليـة الـيت          ورقة غـري رمسيـة مقدَّ      )ج(  
  إكمال خطة العمل احلالية؛ُيمكن للفريق العامل أن يتخذها بعد 

عرض إيضاحي من وفد اململكة املتحـدة عـن حالـة أنـشطة األمـان واألنـشطة                  )د(  
التنظيميــة يف إطــار مــشروع تكنولوجيــات امليغــاواط العاليــة الكفــاءة لــنظم القــدرة والــدفع يف    

، وهــو مــشروع متوِّلــه   )مــشروع ميغاهيــت (الفــضاء لبعثــات االستكــشاف الطويلــة األجــل     
  .ر التكنولوجيضية األوروبية مبوجب الربنامج اإلطاري السابع للبحوث والتطوُّاملفوَّ
 لـن  القيود الزمنية الـيت ختـضع هلـا خطـة العمـل الراهنـة       وأحاط الفريق العامل علماً بأنَّ    -٤

  جتـارب إضـافية بـشأن تنفيـذ إطـار األمـان علـى الفريـق العامـل مـن ِقبـل أيِّ                       تسمح بعرض أيِّ  
  .مة حكومية دوليةدولة عضو أو منظ

كـن للـدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة      الفريق العامل كذلك علمـاً بأنـه مي   وأحاط    -٥
م الدولية اليت لـديها خـربة يف اسـتحداث مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء وتطبيقاهتـا أن تقـدِّ             

  . يات املستبانةي للتحدِّعروضاً إيضاحية إضافية بشأن التصدِّ
 األمـر حيتـاج   مة من الرئيس والحـظ أنَّ     لعامل يف الورقة غري الرمسية املقدَّ     ونظر الفريق ا    -٦

كــن أن يــضطلع بــه الفريــق  عمــل إضــايف ميإىل املزيــد مــن الوقــت لتحديــد مواضــيع تقنيــة أليِّ 
العامــل، وأهــداف هــذا العمــل ونطاقــه ومساتــه، مــن أجــل مواصــلة تعزيــز األمــان يف جمــال            

  .استحداث تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء واستخدامها
ــل املتعــدِّ     -٧ ــاً خلطــة العم ــسنواتووفق ــن الوثيقــة  ١٣٤الفقــرة  (دة ال  A/AC.105/958 م

، اســتعرض الفريــق العامــل خطــة العمــل طبقــاً لترتيبــات عــام  )اين هبــا مــن املرفــق الثــ٨والفقــرة 
  . يف ما إذا كان ينبغي متديد خطة العمل احلالية، اليت تقضي، يف مجلة أمور، بالبت٢٠١٤ِّ
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وأوصــى الفريــق العامــل، وهــو يأخــذ يف حــسبانه عــدداً مــن االعتبــارات، منــها تلــك       -٨
دة الــسنوات احلاليــة حــىت عــام  ة العمــل املتعــدِّ أعــاله، بتمديــد خطــ٦-٤الــواردة يف الفقــرات 

  :  على النحو التايل٢٠١٧
دعـــوة الـــدول األعـــضاء  ) أ(ســـوف يطلـــب الفريـــق العامـــل إىل األمانـــة    ٢٠١٤  

واملنظمات احلكومية الدوليـة الـيت لـديها خـربة يف جمـال تطبيقـات مـصادر             
 ٢٠١٥م  القدرة النووية يف الفـضاء إىل تـوفري املزيـد مـن املعلومـات يف عـا                

دعــوة الــدول األعــضاء واملنظمــات     ) ب(عــن تنفيــذها إلطــار األمــان و    
ــدرة      ــشاركة يف تطبيقــات ملــصادر الق ــر يف امل ــيت تفكِّ ــة ال ــة الدولي احلكومي
ــروض     ــدمي عـ ــرعت يف ذلـــك إىل تقـ ــارجي أو شـ ــضاء اخلـ ــة يف الفـ النوويـ

ــام   ــضاحية يف عـ ــل، ُتلخِّـــص    ٢٠١٥إيـ ــق العامـ ــسات الفريـ ــالل جلـ ، خـ
ع مواجهتـه  م حـىت اآلن ومـا واجهتـه أو تتوقَّـ       ته من تقـدُّ   خططها وما أحرز  

  دة منه؛يات يف تنفيذ أطار األمان أو عناصر حمدَّمن حتدِّ
ي العــروض اإليــضاحية، خــالل جلــسات الفريــق العامــل، مــن الــدول  تلقِّــ  ٢٠١٥  

األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة بنـاًء علـى الـدعوة الـصادرة يف عـام         
ــولَّوســوف . ٢٠١٤ ــة،   ىيت ــة الفرعي ــره إىل اللجن  الفريــق العامــل، يف تقري

ــضاحية و  )أ( ــد أيِّ) ب(تلخــيص العــروض اإلي يات ذات شــأن  حتــدِّحتدي
مناقـشة  ) ج( و ٢٠١٦ي هلـا يف العـروض اإليـضاحية يف عـام            ينبغي التصدِّ 

كن للفريق العامل أن يقوم بـه مـن عمـل      مواضيع تقنية ذات صلة مبا مي      أيِّ
ز األمان يف جمال اسـتحداث تطبيقـات مـصادر القـدرة            إضايف ملواصلة تعزي  

  ؛النووية يف الفضاء واستخدامها
ــّت  ٢٠١٦   ــة؛      الب ــة العمــل احلالي ــد خط ــي متدي ــا إذا كــان ينبغ ــرَّوإذا يف م ر  مل يتق

كـــن ع تقريـــر مـــشفوع بتوصـــيات بـــشأن مـــا ميمتديـــدها، إعـــداد مـــشرو
   ؛ار األماناالضطالع به من عمل يف املستقبل لتعزيز وتيسري تنفيذ إط

  .، وضع الصيغة النهائية للتقرير والتوصيات خطة العململ ُتمدَّدإذا   ٢٠١٧  
ميـــع العـــروض جل تـــضع جـــدوال زمنيـــاوطلـــب الفريـــق العامـــل إىل األمانـــة أيـــضاً أن   -٩

اإليــضاحية الــيت ســتقدَّم اســتجابةً للــدعوة املــشار إليهــا أعــاله أثنــاء األســبوع األول مــن دورة   
  .٢٠١٥ة الثانية واخلمسني، يف عام اللجنة الفرعي
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، مــن أجــل ٢٠١٤واتَّفــق الفريــق العامــل علــى عقــد مــؤمتر ُبعــدي أثنــاء صــيف عــام      -١٠
 أعــاله، وختطــيط أنــشطته ٨اســتعراض مــا يــرد مــن ردود علــى الــدعوة املــشار إليهــا يف الفقــرة 

  .٢٠١٤للفترة املتبقِّية من عام 
فربايـر  /شـباط [...] ، املعقـودة يف     [...] جلـسته    واعتمد الفريق العامل هذا التقريـر يف        -١١

٢٠١٤.  
  
 


